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dimarts, 07 de juny de 2022

Xerrada: Reduir, redissenyar i reutilitzar:
gestió de documents per a organitzacions
sostenibles

10è cicle d'Activitats ambientals de la Comissió de
Sostenibilitat i Emergència Climàtica de la UdL

Xerrada: , a càrrec de Reduir, redissenyar i reutilitzar: gestió de documents per a organitzacions sostenibles
 (arxivera del Tribunal Superior de Justícia d'Astúries), dins el 10è cicle d'ActivitatsFátima Rodríguez Coya

ambientals de la Comissió de Sostenibilitat i Emergència Climàtica de la UdL

L’accés serà lliure, però us agrairem que us hi inscriviu enviant un correu a sostenibilitat@udl.cat [ 
 fins al dimarts, 31 de maig.mailto:sostenibilitat@udl.cat ]

Per assolir els objectius climàtics i mediambientals que la UE ha establert per als propers anys, tots els actors
involucrats, governs, organitzacions, empreses i ciutadans haurem de repensar qüestions bàsiques com la
forma de produir i consumir, el funcionament de les nostres infraestructures, l'ús dels recursos o el
funcionament dels sistemes de transport.

L'element clau que recull el compromís i les directrius per assolir aquests objectius és el Pacte Verd Europeu,
que estableix l'estratègia global i les metes fixades per a les línies d'actuació específiques i serveix d'orientació
per a la implementació de mesures nacionals en àmbits com la transició ecològica i agenda urbana. 

Les persones que treballem a Arxiu i Gestió de Documents us convidem a aquest acte dins de la Setmana
internacional dels Arxius 2022 i en el marc d’activitats organitzades per la Comissió de Medi Ambient de la
Universitat de Lleida.  Commemorem l'aniversari del dia que es va crear el Consell Internacional d'Arxius (CIA)
el 1948 en la reunió celebrada a París sota els auspicis de la UNESCO.

Informació de l'esdeveniment

Lloc:
En remot

Web:
Accedir a la sessió en remot [ https://eu.bbcollab.com/guest/2e2f1b5203d04ad3a5462c87906130c9 ]

Inici:
 |  07 de juny de 2022 18:30
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